EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 42ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT

A Diretoria Colegiada desta Autarquia, em sua 42ª Reunião, realizada no dia 17/10/2017, com início às 9 horas e 53 minutos, proferiu as seguintes
deliberações:

Relato nº.

Processo nº.

104/DIREX

50600.009151/2015-27

109/DIREX

50600.008438/2016-11

110/DIREX

50600.008437/2016-76

Objeto
Revogação da Portaria nº. 1.078/2015, de 11 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da
União de 12 de agosto de 2015; e expedição de nova portaria, informando às Diretorias,
Superintendências Regionais, Administrações Hidroviárias e demais usuários acerca da revisão do
artigo 4º da citada portaria. A correção diz respeito às parcelas de PIS - Programa de Integração
Social, COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, ICMS - Imposto sobre
Circulação de Mercadoria e Serviços, e BDI reduzido - Bonificação e Despesas Indiretas, as quais
também serão consideradas para definição dos preços de referência relativos à aquisição dos
produtos asfálticos a partir de outubro de 2016.
Revogação da Portaria/DG nº. 997, de 3 de junho de 2016, publicada no Boletim Administrativo
nº. 103, de 6 de junho de 2016; e expedição de nova portaria contendo a atualização do Regimento
do Comitê de Riscos, com a nova composição de membros participantes.
Revogação da Portaria/DG nº. 996, de 3 de junho de 2016, publicada no Boletim Administrativo
nº. 103, de 6 de junho de 2016; e expedição de nova portaria contendo a atualização do Regimento
do Comitê de Governança, com a nova composição de membros participantes.

Deliberação

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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111/DIREX

50600.001779/2016-65

112/DIREX

50600.030404/2017-93

226/DIR

50600.SEI/007625/2017-68

242/DIR

50600.004853/2015-14

Ratificação de homologação de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, atinente ao Edital nº. 168/2016-00, objetivando contratar empresa especializada ou
consórcio de empresas para executar serviços de disponibilização, instalação, operação e
manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob a
responsabilidade do DNIT. As licitantes vencedoras foram as seguintes empresas: SITRAN
Sinalização de Trânsito Ltda., para os lotes 1, 21 e 24, pelos respectivos valores de
R$35.213.883,01(trinta e cinco milhões, duzentos e treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e um
centavo), R$23.874.402,26(vinte e três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e
dois reais e vinte e seis centavos) e de R$33.896.948,17(trinta e três milhões, oitocentos e noventa
e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos); e GCT Gerenciamento e
Controle de Trânsito S.A., para os lotes 6, 7, 14 e 22, pelo respectivos valores de
R$60.965.914,71(sessenta milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e catorze reais e
setenta e um centavos), R$50.096.757,82(cinquenta milhões, noventa e seis mil, setecentos e
cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), R$31.794.418,75(trinta e um milhões, setecentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) e de
R$53.326.999,52(cinquenta e três milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e
nove reais e cinquenta e dois centavos).
Celebração de convênio, a ser firmado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB,
visando ao intercâmbio de informações de interesse recíproco entre os convenentes, observado, no
que couber, o disposto nas Instruções Normativas SRF nº. 19 e nº. 20, de 17 de fevereiro de 1998.
O instrumento objetiva também permitir a utilização da Base de Dados da Nota Fiscal Eletrônica
como fonte de informação para cálculo dos preços médios de referência do Sistema de Custos
Referenciais de Obras – SICRO, conforme determinação contida no item 1.6.2 do Acórdão nº.
2069/2016-TCU, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União.
Proposta para edição de Instrução de Serviço, a qual dispõe a respeito da metodologia a ser
aplicada na quantificação de responsabilidades concorrentes em problemas verificados em
contratos administrativos.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de
pagamento, em função da aceitação do projeto executivo, com redução de valor no montante de
R$146.950,99 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e nove
centavos), referente ao Contrato nº. TT-212/2015, firmado com o Consórcio SP (SINALMIG–
PLANEX), responsável por elaborar projetos básico e executivo de engenharia e executar serviços
técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito do
Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-174 e
BR-210, em Roraima, lote 107.

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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243/DIR

50600.021665/2013-99

244/DIR

50600.004854/2015-69

245/DIR /
DAQ

50600.006359/2004-31

156/DPP

50600.SEI/011827/2017-12

Termo aditivo decorrente de revisão de projeto em fase de obras, com reflexo financeiro positivo
no montante de R$544.066,31 (quinhentos e quarenta e quatro mil, sessenta e seis reais e trinta e
um centavos), referente ao Contrato nº. TT-474/2013, firmado com a empresa SINALTA
PROPISTA Sinalização, Segurança e Comunicação Visual Ltda., responsável por elaborar projetos
básico e executivo de engenharia e executar serviços técnicos de aplicação e manutenção de
dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e
Sinalização Rodoviária – BR-Legal, nas rodovias BR-070/163/174/364/MT, lote 10.
Termo aditivo decorrente de readequação do cronograma físico-financeiro e do critério de
pagamento, em função da aceitação do projeto executivo, com redução de valor no montante de
R$3.689.323,17 (três milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e
dezessete centavos), referente ao Contrato nº. TT-213/2015, firmado com o Consórcio SP SINALMIG–PLANEX, responsável por elaborar projetos básico e executivo de engenharia e
executar serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de
sinalização, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-Legal,
nas rodovias BR-432/401/174, em Roraima, lote 108.
Alteração da Instrução Normativa DG nº. 01/2005, de 9 de março de 2005, publicada no Boletim
Administrativo nº. 007, de 7 a 11 de março de 2005, a qual regulamenta a cobrança de valores
relativos aos danos causados por terceiros ao patrimônio público sob administração do DNIT.
Convalidação dos atos praticados pelo Superintendente Regional no Estado de Tocantins,
referentes à análise e aceitação dos estudos e anteprojetos de engenharia para as obras de
restauração, com melhoramentos e eliminação de pontos críticos, na rodovia BR-010/TO.

Aprovado

Aprovado

Retirado de
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Aprovado
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